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Instrucțiuni de cursă

Reguli

Regatta va fi guvernată de reguli aşa cum sunt ele definite de Regulile de Cursă p e n t r u
Veliere ale ISAF 2013-2016, Regulamentul de echipament 2012-2016, Regulamentele de
Clasa in viguare pentru toate Clasele de concurs, Anuntul de cursa asa cum este el
modificat de prezentele Instructiuni de cursa, prezentele Instructiuni de Cursa si Regulile
de clasa ale claselor in concurs. Nu se vor aplica prescriptile nationale ale FRY.

!
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Anunturi catre concurenti
Anunturile catre concurenti vor fi afisate pe panoul oficial amplasat pe usa clubului
Sportul Studentesc.

!

3
Schimbari ale instructiunilor de cursa
Orice schimbare a instructiunilor de cursa va fi afisata inainte de ora 09.00 a zilei in care
va intra in vigoare, cu exceptia modificarii programului curselor din ziua de duminica 27
aprilie , care va fi afisat inainte de terminarea timpului de protest al zilei anterioare. Toate
aceste anunturi vor fi anunturi oficiale catre competitori. Este responsabilitatea
competitorilor sa verifice panoul oficial de afisaj.
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Semnale facute pe mal
4.1. Semnalele facute pe mal vor fi arborate pe un catarg amplasat in curtea clubului
Sportul Studentesc.
4.2. Cand pavilionul AP este arborat pe mal, “1 minut” este inlocuit cu “nu mai putin de
30 de minute”. Aceasta modifica semnificatia pavilionului AP
4.3. Cand pavilionul de cod “Y” este arborat pe mal, Regulile de Cursa pentru Veliere
ISAF 2009-2012 regula 40 se aplica tot timpul cand ambarcatiunile se afla pe apa.
Aceasta modifica Regulile de Cursa pentru Veliere ISAF 2009-2012 Partea 4, Preambul.
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Programul curselor
ziua / data

Ora

Sambata, 26 aprilie 2014

11:55

Duminica, 27 aprilie

9:55

!

activitate
Primul semnal de
avertizare; Sunt
programate 4 curse
Primul semnal de
avertizare; Sunt
programate 2 curse
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6.1. Daca comitetul de cursa considera necesar, poate semnaliza alergarea unei curse in
plus in fiecare zi prin arborarea la nava de sosire a pavilionului de cod “L”. Aceasta
modifica Regulile de cursa pentru veliere ale ISAF, Semnale de cursa “L” pe apa.
6.2. Pentru a anunta concurentii ca urmeaza o noua cursa, pavilionul portocaliu definind
partea din tribord a liniei de start, va fi arborat cu un sunet, pentru cel putin cinci minute
inaintea arborarii semnalului de avertizare
6.3. Sunt programate a se desfasura 6 curse din care trebuie sa se desfasoare minim 4
pentru omologarea concursului.
6.4. In ziua de duminica 27 aprilie, nici un semnal de avertizare nu va fi dat dupa ora
13:00, cu exceptia unei rechemari generale.
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Pavilioanele de clasa
Pavilioanele de clasa vor fi dupa cum urmeaza:
sigla / text

fond

Optimist

“Q” albastru

alb

Zoom 8

“Zoom8” rosu

alb

Laser 4,7

textul” Laser 4,7” rosu

alb

Laser Radial

textul “Laser Rad.” rosu

alb

470

470 albastru

alb

!

8
Zona de concurs
Zona de concurs este pe lacul Herastrau.
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Traseu
8.1. Diagrama din anexa 2 indica variantele de traseu posibile, inclusiv unghiul
aproximativ dintre segmente, ordinea si partea in care balizele vor fi ocolite.
8.2. Pentru fiecare clasa care ia startul se va afisa traseul pe care urmeaza sa il aiba
inainte de semnalul preparator al cursei respective.
8.2. Traseul nu va fi scurtat. Aceasta schimba Regulile de cursa pentru veliere ale ISAF,
regula 32.
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Balize
Balizele 1 si 2 vor fi de culoare rosie;
Baliza de start va fi de culoare rosie.
Balizele 3 si 4 vor fi de culoare albastra.
Balizele care delimiteaza linia de finish vor fi de culoare albastra

!

11

Startul
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11.1. Startul se va da in conformitate cu Regulile de cursa pentru veliere ale ISAF, regula
26, cu semnalul de avertizare la 5 minute inainte de semnalul de start si semnalul
preparator la 4 minute inainte de start.
11.2. Linia de start va fi intre o baliza rosie in partea din babord si o stadie arborand un
pavilion portocaliu amplasat pe nava de start in partea din tribord.
11.3. Barcile al caror semnal de avertizare nu a fost dat trebuie sa evite zona de start in
timpul procedurii de start pentru clelalte clase. Zona de start este definita ca fiind o zona
de 50 metri deasupra si dedesubtul liniei de start cat si in ambele prelungiri ale linie de
start
11.4. Ambarcatiunile care nu reusesc sa ia startul in cel mult de 4 minute dupa semnalul
de start al clasei lor vor fi punctate DNS, fara o audiere. Aceasta schimba Regulile de
cursa ale ISAF regulile A4 si A5.
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Sosirea
Linia de sosire va fi intre doua balize albastre.

!

13
Timp tinta
13.1. Timpul tinta pentru ca primul concurent sa termine cursa este de 50 de minute.
Neindeplinirea timpului tinta propus, nu va constitui un motiv pentru un protest sau o
cerere de compensare. Aceasta schimba Regulile de cursa pentru veliere ale ISAF regula
62.1(a).
13.2. Ambarcatiunile care sosesc la mai mult de 15 minute dupa sosirea primei
ambarcatiuni din clasa respectiva intr-o cursa vor fi punctate DNF fara o audiere.
Aceasta schimba Regulile de cursa pentru veliere ale ISAF regulile 35, A4 si A5.
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Proteste si cereri de compensare
14.1. Formulare de protest sunt disponibile la secretariatul de regata, amplasat la
Sportul Studentesc. Protestele, cererile de compensare sau cererile de redeschidere se
vor depune la secretariat in timpul de protest respectiv.
14.2. Timpul limita pentru a depune proteste si cereri de compensare pentru fiecare
clasa este de 60 de minute dupa ce ultima ambarcatiune din clasa respectiva a sosit in
ultima cursa a zilei sau pana cand comitetul de cursa a semnalat ca nu se vor mai tine
curse.
14.3. Toate protestele vor fi afisate la panoul oficial la maxim 15 minute dupa expirarea
timpului de protest, pentru a-i informa pe concurenti despre audierile protestelor in care
sunt parti sau martori. Audierile se vor tine la Sportul Studentesc.
14.3. In ziua de duminica 27 aprilie, o cerere de redeschidere se va depune in timpul de
protest a clasei respective sau la maxim 15 minute dupa ce partea care cere
redeschiderea a fost informata de decizie, in cazul in care protestul s-a judecat chiar in
acea zi. Aceasta schimba regula 66.2
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Punctaj
15.1. Se va aplica sistemul de punctaj scazut, conform Regulilor de cursa pentru veliere,
Anexa A.
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15.2. Daca s-au tinut 4 curse, punctajul total va fi suma punctelor obtinute (nici o
scadere); Daca se desfasoara intre 5 si 6 curse inclusiv, punctajul total va fi suma
punctelor obtinute minus cea mai slaba clasare (se face o scadere).
15.3. O ambarcatiune care nu se prezinta in zona de start va fi punctata DNC (nu a
concurat) si va primi cu un punct mai mult decat numarul de ambarcatiuni inscrise in
competitie la clasa respectiva.
15.4. O ambarcatiune care a fost prezenta in zona de start dar care nu a luat startul, nu a
sosit, s-a retras dupa sosire sau a fost descalificata va fi punctata ca pentru sosirea pe
un loc cu unul mai mult decat numarul ambarcatiunilor prezente in zona de start la cursa
respectiva. Aceasta modifica Regulile de Cursa pentru Veliere ISAF 2009-2012 Anexa A.
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Siguranta
O ambarcatiune care se retrage dintr-o cursa trebuie sa anunte comitetul de cursa
inainte de a parasi zona de concurs. In cazul in care nu este posibil, el va trebui sa
informeze Secretariatul de concurs imediat dupa intoarcerea la mal.
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Ambarcatiuni suporter
Cu exceptia acordarii de asistenta ambarcatiunilor aflate in pericol, ambarcatiunilor
suporter li se cere sa pastreze distanta rezonabila fata de concurenti pentru a pastra
corectitudinea competitiei.
18
Depozitarea gunoiului
Concurentii nu au voie sa arunce gunoi in apa. Ei pot sa ceara comitetului de cursa sau
ambarcatiunilor de suporteri / antrenori sa le depoziteze gunoiul.
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Comunicatii radio
O ambarcaţiune nu trebuie să facă transmisii radio cât timp concurează nici să
primească comunicaţii radio care nu sunt disponibile tuturor ambarcaţiunilor. Această
restricţie se aplică şi telefoanelor mobile.
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Premii
20.1. Se vor acorda premii pentru concurentii clasati pe prímele trei locuri la fiecare clasa
de concurs.
20.2. Se considera “clasa de concurs” clasele la care s-au inscris minim patru
concurenti, care au luat parte si au terminat minim jumatate din cursele desfasurate
pana la final dintre urmatoarele: Optimist Open, Optimist fete, Laser 4.7, Laser Radial,
Zoom 8, 470
20.3. In cazul in care s-au inscris 2 sau 3 concurenti la o clasa, se va premia numai
prima pozitie.
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20.4. Se va acorda un premiu pentru cea mai buna echipa la clasa Optimist, clubului cu
cei mai bine plasati 4 optimisti. Se vor cumula punctajele primilor 4 optimisti iar clubul
cu cel mai mic punctaj va castiga. Nu sunt eligibili sa participe la aceasta catgorie decat
cluburile care au minim patru optimisti inscrisi.

!

21
Declinarea raspunderii
Concurentii participa in regata in intregime pe proprie raspundere. Vezi Regulile de cursa
pentru veliere Regula fundamentala 4, Decizia de a concura. Autoritatea organizatoare,
comitetul de cursa, juriul, membrii acestora sau orice alte organisme sau persoane
implicate in organizarea, conducerea sau jurizarea concursului, nu accepta nici o
responsabilitate pentru pierderi materiale sau vatamari corporale sau chiar decese
survenite in
legatura cu, inainte de, in timpul sau dupa regata.
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Asigurare
Fiecare concurent este singur responsabil sa detina o asigurare medicala valida inclusiv
viza medicala anuala.
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Cedarea dreptului de a folosi numele
Prin participarea la “Cupa unu Mai”, competitorii acorda autoritatii organizatoare si a
sponsorilor sai dreptul de a folosi orice imagini video sau foto si referiri la numele sau, pe
perioada competitiei, fara compensare materiala.

!

23
Informatii suplimentare
Pentru informatii suplimentare contactati:
o Iulia Fulicea: mob: +40724551511
o Liviu Doară: mob: +40722285577
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Presedinte Comitet de Cursa: Cosmin Andronic
Comitet de cursa: Ana Radu, Laurentiu Matache, Alexandru Tudor
Secretariat: Andreea Cheroiu, Cristina Tabacu
Traseu: Liviu Doara
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